معا ً لنشعر أفضل.

مدخل :األهداف والغايات

•••••••••••••••••••••••••••
إتمام التمارين في هذا الكتيب يتيح فرصة تقوية وتحسين الروابط ،وسبل التواصل بين
األهل واألطفال في المنزل ،ستجدون ثالثة أجزاء تم التركيز فيها على أوجه الرفاهية
والصحة النفسية ،على الرغم من أن هذه الدروس والتمارين صممت لألطفال ،إال أنكم
ستجدون تو جيهات لألهل بما يخص المحتويات ،إلى جانب مالحظات توضح أهمية
التمارين.
فيما يلي ملخص عن أجزاء الكتيب الثالثة:
 ".1كيف أشعر اليوم؟":
يتحدث عن إدراك الوعي العاطفي ،حيث يستكشف هذا الجزء الطرق التي من خاللها
ندرك المشاعروالعواطف .متابعة قصة عمر ستبين لكم كيف ولماذا مهم إدراك
المشاعر .ثم ستجدون بعض التمارين والنشاطات التي بإمكانكم كأهل وأطفال إجابتها
معا.
".2فهم القلق":
يتحدث هذا الجزء عن إدراك القلق وشكله بالنسبة لألطفال ،إلى جانب تأثيره على
الجسد ،وكيفية التحدث عنه وإيجاد الحلول له ،اذا تابعتم قصة سارة ستروي لكم كيف
تأثرت بالقلق ،ثم ستجدون بعض التمارين والنشاطات التي بإمكانكم كأهل وأطفال
إجابتها معا.
" .3مشاركة مشاعري وأفكاري":
حول فهم قوة المجتمع وأهمية التواصل ،و الهدف منه تشجيع األطفال للتعويل على
األهل واألصدقاء في أوقات الحاجة ،مما يؤدي إلى تعلمهم أهمية تواجدهم مع اآلخرين
سرلنا كيف ساعدها التواصل مع
عندما يحتاجون لهم ،فمن خالل متابعة قصة زينب ،تف ّ
أصدقائها ،ثم ستجدون بعض التمارين والنشاطات التي بإمكانكم كأهل وأطفال ،أو
األطفال واألصدقاء إجابتها معا.
إن الغاية من هذا الكتيب تعليم األطفال ممارسات معينة ومفاهيم عامة تساعد بالحفاظ على
سالمتهم النفسية ورفاهيتهم ،ف هنالك مهارات يحتاجونها األطفال في أعمار ما بين السادسة
والثامنة لتطورهم ،مثل :مهارات التكيف ،مهارات اإلدراك العاطفي ،والمهارات اإلجتماعية
الشخصية ،من أجل حل المشاكل العاطفية ،و تطوير هذه المهارات يكون من خالل حديثكم مع
أطفالكم في أعمار ما بين السادسة والثامنة حول هذه المفاهيم ،وممارسة النشاطات معا.

إرشادات األهل حول إستخدام هذا الكتيب
•••••••••••••••••••••••••••
مرحبا! شكرا لعطائنا جزء من وقتكم لقراءة هذه الرسالة،كما أننا متحمسون لمشاركتكم ،وما
وتوفي هذا الكتيب ،هو مدى أهميته يف مساعدة أطفالكم ،حيث إن مواجهة مواقف
دفعنا لنشاء
ر
مسية النمو) ،التنفس الضحل ،والرجفة،
طبيع من
معينة تؤدي إىل :القلق والضغط (كجزء
ر
ي
ر
ّ
كي ،كلها عالمات من الممكن أن يتعرض لها أطفالكم.
واأليدي
المتعرقة والصعوبة يف الي ر
تجدون ف هذا الكتيب بعض النشاطات والتقنيات ر
الت تساعد أطفالكم بالتصدي لهذه
ي
ي
تبت مهارات حل الشكاليات العاطفية.
المشاعر ،كما أنها ي
والناضجي) يف المواقف الحياتية الصعبة والحياة اليومية يتعلمون
فمن خالل معاناة األطفال(
ر
ّ
ر
.
تعان أيضا بعض العائالت من نقص اليابط
ا
كم
أنفسهم
ب
أفضل
الشعور
من
نهم
تمك
أساليب
ي
األرسي يف الحياة اليومية.
نأمل من هذا الكتيب أن يعزز الصحة النفسية لألطفال ،وأن يساعد يف إنشاء عالقة ترابط
مجدية ربي أفراد العائلة.
يف هذا الكتيب تجدون أجزاء يمكن لألطفال إنجازها بمفردهم ،وأجزاء يمكن إنجازها مع أفراد
وبي أطفالكم.
العائلة ،نامل ان تكون طريقة ر
ممية لقامة ترابط بينكم ر
تشي إىل كيفية القيام بالتمارين
فاذا اردتم ان تشاركوهم ،ستجدون تعليمات عند بداية كل جزء
ر
الطبيع أن ال يستمتعون
وفائدتها ألطفالكم ،عىل أمل أن يتجاوب أطفالكم مع التمارين ،إال أنه من
ي
فيها جميعها ،فال رتيددوا يف تطبيق التمارين هذه يف حياتكم اليومية!
ر
دقيق المالحظة
علما بأن األطفال يتعلمون من خالل مشاهدة ترصفات أفراد العائلة ،وهم
ي
للغاية ،فلذا نشجعكم بشدة عىل تمثيل هذه الترصفات ،من خالل القيام بالتمارين والنشاطات أوال،
أو من خالل تجربة النصائح والتمارين عىل أنفسكم عند الحاجة ،واألهم من ذلك :أنتم ر
أكي دراية
التاىل اذا لم يستمتع أطفالكم بالسؤال ،أو اذا شعرتم أنه ال
بأطفالكم ،انتقلوا إىل السؤال أو النشاط
ي
يعجبكم أنتم ،لكننا نشجعكم عىل تجربتها ،من الممكن أن تفاجئكم!

أهالً وسهالً بكم!

•••••••••••••••••••••••••••
مرحبا! هل أنتم مستعدون للغوص يف الكتيب؟
يف هذا الكتيب سيشارككم عمر وسارة وزينب قصصهم ،يريدون مشاركتكم بعض
الدروس ر
الت يتعلمونها من أصدقائهم! يريدون أيضا مشاركة بعض النشاطات
ي
ر
الت تساعدهم عىل تذكر وتطوير هذه الدروس.
والتمارين ي
ر
الت يمر بها,سارة تتعلم كيف تتعامل مع
عمر يتعلم عن إدراك المشاعر المختلفة ي
ما يقلقها ،زينب تتعلم كيف تشارك مشاعرها وأفكارها مع أصدقائها
ّ
ونجرب بعض النشاطات مع أحد أفراد العائلة أو مع
هيا بنا ،لنقرأ هذه القصص
صديق!

أنا زينب!

أنا سارة!

الجزء األول:
كيف أشعر اليوم؟

تعليمات األهل للجزء األول
رفاهية األطفال وصحتهم النفسية تتعزز من خالل تعليم أطفالكم كيف يدركون
مشاعرهم .هذا الجزء ير ّكز على مهارات المالحظة ،اإلستماع والتواصل .هذه المهارات
تساعد أدمغة أطفالكم على استيعاب مشاعرهم.
يمر بمشاعر مختلفة،
القصة التالية تساعد على وصف المهارات التي ذكرناها ،عمر
ّ
لكنه بالنهاية يتعلّم أن يشاركها قبل اتخاذ قرارات سلبية مبنية عليها .صديقه أمير مثال على
الشخص المستمع والمالحظ ،عندما يالحظ سلوك عمر ويستمع الى قصته ،يساعده على
مشاركة مشاعره وفهمها.

قصة عمر
أنا فيصل!

مرحباً مجدد ًا! أنا
عمر! وهؤالء
أصدقائي

وأنا أسمي
أمير

.
عمريحب أن يقضي وقت مع أصدقاءه ،في يوم من األيام ،قررا عمر وفيصل أن يرسمان
بعض الرسومات ،رسم كالهما سمكة ،لكن سمكة عمر لم تكن بجمال سمكة فيصل ،حزن
عمر من ذلك.
قررا أن يرسما فراشة ،لكن ف ّكر عمر "إن فراشة فيصل ستكون أجمل من فراشتي!"،
وهنا ،بدأ يشعر بالغيرة.
بعد ذلك ،رسم فيصل بيتا ً كبيرا ً مع العديد من النوافذ ،حاول عمر رسم بيتا ً أيضاً ،لكنه لم
يكن كبيرا ً وجميالً مثل البيت الذي رسمه فيصل ،غضب عمر لدرجة أنه أمسك برسمة
فيصل ومزقها إرباً.
تفاجأ فيصل كثيراً ،حيث وسعت عيناه ،وفتح فمه من الدهشة ،حيث انه عمل بجهد على
الرسمة ،واآلن قد مزقها عمر .هدأ فيصل ونظر الى قدميه على األرض.
عمر كان لم يزل غاضبا ً وقرر تمزيق بقية الرسومات أيضا ً ،مشي فيصل بعيدا ً وبدأ بالبكاء ،لم يعجبه
عمر رؤية فيصل يبكي ،كتّف يديه ومشي يخبّط برجليه.
أمير الحظ عمر يخبّط بقدميه وأوقف صديقه ،الحظ أمير عضالت وجه عمر المشدودة ،والطريقة التي
يكتّف يديه بها ،فكر أمير للحظة ،ثم أدرك األمر! فما الحظه أمير ساعده على اكتشاف أن عمر غاضباً.
أمير طلب من عمر أن يأخذ نفسا ً عميقا ً ويفسر له ما حصل ،أخذ عمر نفسا ً عميقاً ،ثم بدأ بالحديث،
بعد أن سمع أمير عن هدوء فيصل وابتعاده وبكاءه ،اكتشف أمير أن فيصل حزينا ً ومستاء
خجل عمر من تصرفه ،لكن أمير فسّر له أن المشاعر والعواطف التي نمر بها هي أمر طبيعي ،لكنه
ليس لطيفا ً أن نؤذي اآلخرين بسبب مشاعرنا.
سأل عمر "ماذا تعني بذلك؟"
رد عليه أمير قائالً "عندما غضبت ومزقت رسومات فيصل ،آذيت مشاعره ,لكن في المرة القادمة التي تشعر
بها بالغضب ،عليك أن تأخذ نفسا ً عميقا ً وتشارك مشاعرك وتفسرها" .فسّر أمير لعمر انه عندما يخبر
مشاعره لفيصل ،من الممكن أن يعلّمه كيف يرسم بيتا ً كبيرا ً مع كل تلك النوافذ الجميلة.
فهم عمر اآلن أنه من األجدر أن يخبر فيصل بمشاعره ،عوضا ً عن ايذاء مشاعر فيصل ،عاد عمر إلى فيصل
واعتذر له ،سامح فيصل عمر ,في هذه المرة علّمه كيف يرسم بيتاً ،حتى انهم رسما بيتا ً معاً!

••••••••••••••••••••••••••••••••

هيا بنا اآلن لنجب عن بعضا ً من األسئلة!
ر
الت شعر بها فيصل بعد أن تم تمزيق رسوماته؟
 .1هل يمكنكم تسمية بعض العواطف ي
 .2استخدموا القصة اليجاد أدلة! هل واجهتم موقف مشابه لموقف عمر بحياتكم؟ كيف تعاملتم وقتها؟
أمي؟
التفكي بموقف
 .3بعد قراءة القصة ،هل يمكنكم
مستقبىل يمكنكم أن تتعاملوا به كما تعامل ر
ر
ي

نشاط ( :)1ما هي مشاعري؟
مالحظة لألهل
الهدف من هذا النشاط مساعدة األطفال في تفسير مشاعرهم الخاصة إلى جانب التعاطف مع مشاعر
األشخاص االخرين .أروا أطفالكم جدول المشاعر ،أعطوهم بعض الوقت للتفكير ،اذا شعرتم أنهم بحاجة
إلى تشجيع بإمكانكم اجابة السؤال بأنفسكم ومن ثم أسالوهم عن رأيهم .ممكن إعادة هذا النشاط مع األخوة
واألصدقاء.

ا ستخدموا جدول المشاعر لإلجابة عن هذه األسئلة!

اليوم ،أنا أشعر أنني...
غاضب/ة

 أشيروا إلى الشعور الذي تشعرون به اآلن ،هل شعرتمهكذا بعد موقف معين؟ هل تريدون مشاركة ماذا حدث؟
 اآلن أشيروا إلى شعور عشوائي عن الجدول! هل يمكنكمتذ ّكر موقف شعرتم به بهذا الشعور؟ مثّل الموقف

نعس/ة

حزين/ة

مريض/ة

سعيد/ة

متفاجئ/ة

خجول/ة

عابس/ة

خائف/ة

سخيف/ة

خائب/ة الظن

محتار/ة

خجول/ة

ضجر/ة

متوتر/ة

لنمارس اإلستماع والمالحظة لمشاعر اآلخرين.

أشيروا إلى الشعور الذي تظنون أن فرد العائلة الذي يجيب معك هذه األسئلة يشعره .لماذا تظنون أنه يشعر
هكذا؟ هل أجبتم بناءا ً على تعابير الوجه ،كالمهم ،أفعالهم...؟
فكروا اآلن بصديق أو شخصية كرتونية أو تلفزيونية ،ماذا تظنون أنهم يشعرون؟

نشاط ( :)2كم هي حرارتي؟

أمسكوا قلما ً أو ألوانا ً من أجل هذا النشاط! ف ّكروا بلحظة خالل اليوم .عبئوا ميزان
الحرارة بما كنتم تشعرون بتلك اللحظة .شاركوا ما رسمتم بعد االنتهاء.

o

o --------

منزعج/ة
جداً

تعب/ة جداً

قلق/ة جداً

غاضب/ة
جداً

حزين/ة
جداً

منزعج/ة

تعب/ة

قلق/ة

غاضب/ة

حزين/ة

سعيد/ة

غير
منزعج/ة

غير
تعب/ة

غير قلق/ة

غير
غاضب/ة

غير
حزين

غير
سعيد/ة

سعيد/ة
جداً

نشاط ( :)3رسم مشاعري

استخدموا قلما ً أو ألوانا ً لهذا النشاط! ارسم ما تشعر به هنا:

احتفظوا بهذه الرسالة
التعرف على مشاعركم يساعدكم على فهمها
ّ
والتعامل معها بطريقة صحية.
في أي وقت تشعرون أنكم مغمورون
بالمشاعر (شعور واحد غامر ،أو عدة
مشاعر ،وتذكروا أنه ممكن جدا ً مواجهة أكثر
من شعور في آن واحد).
ال تتجاهلوا هذه المشاعر ،لكن حاولوا أن
تفهموا سبب شعوركم هذا.

الجزء الثاني:

فهم القلق

مقدمة األهل للجزء الثاني
العديد من األشخاص يعانون من مشاعر القلق والضغط ،في بعض األحيان تكون الحاالت أكثر
جدية وتصنّف على انها اضطراب القلق  ،نسبة إلى منظمة الصحة العالمية ،أكثر من 264
مليون نسمة بالعالم يعانون من اضطراب القلق  ،على الرغم من أنه سهل العالج ،إال أن ثلث
األشخاص فقط من الذين يعانون منه يتلقون العالج المناسب ،هذا الكتيب ليس عالجا ً
الضطرابات القلق.
من المهم جدا تعليم أطفالكم استراتيجيات التكيف ،لتأهبوهم لمواجهة أي نوع من مشاعر القلق،
أنتم تعطوهم هذه األدوات و تجهزوهم لمستقبل ناجح من خالل تعليمهم مهام بسيطة تهدئ
أدمغتهم عند التوتر ،مما يبني لديهم عادات صحية للمستقبل.
بإمكانكم مساعدة أطفالكم بالنشاطات اذا لزم األمر ،يمكنكم أيضا ً استخدام هذه الوسائل في
حياتكم الشخصية اذا اردتم.

قصة سارة
أنا ليلى!

مرحبا ً من جديد!
أنا سارة! هذه
صديقتي.

في يوم جميل مشمس ،كانتا ليلى وسارة تلعبان بالقرب من منازلهما ،تحبان اللعب
بالخارج كثيرا ً أل ن ذلك يتيح لهم فرصة الترحيب باألصدقاء والجيران ،بالعادة سارة فرحة
حب بالجميع ،لكنها اليوم تتعامل بطريقة مختلفة.
جدا ً وتر ّ
"ال أريد اللعب هنا بعد اآلن "،قالت سارة ،ذهبتا إلستكشاف منطقة جديدة ،وجدتا غابة
صغيرة ليست ببعيدة ،توجهتا إليها.
"هل تريدين أن نلعب اللعبة التي نلعبها مع الدمى؟" سألت ليلى سارة ،عادة تلعبا
الطفلتان لعبة تتظاهرا بها انهما دماهم وضائعتان في الغابة ،وعليهم الهروب قبل أن يأتي
حيوان ويأكلهم ،لقد أحبتا اللعبة هذه كثيرا ً حتى انهن كن يلعبنها كل يوم ،ظنّت ليلى أن هذه
اللعبة ستجعل سارة تتحسن وتشعر بالفرح مجددا ً ،لكن سارة لم تستجب وبقيت تمشي في
الغابة.
"دعينا أال نبتعد كثيرا ً" قالت ليلى ،وبدأت تقلق ألنها لم تتعمق بالغابة هكذا من قبل ،ثم
رأت شيئا ً غريبا ً جدا ً ،بدا كأن وجه سارة يزداد احمرارا ً وبدأت سارة بالبكاء ،ليلى لم
تعرف ما تفعل ،فهي لم ترى سارة تبكي من قبل.

"ما بك يا سارة؟" سألت ليلى  ,لكن سارة لم ترد على سؤالها ,الحظت هنا ليلى أن سارة
تتنفس بطريقة غريبة ،وبدأت تشعر بالقلق على سارة .ثم رأت ليلى بطرف عينيها غزاالً.
تجمدت مباشرة  ,سارة تخاف جدا ً من الحيوانات  ,ولم تعرف ليلى ما عليها فعله ,لكن وقتها
تحدّث الحيوان!
"مرحبا ً سارة ،اسمي هال" قالت الغزالة" ،ما الخطب؟" ليلى وسارة نظرتا إلى الغزالة
الجميلة بدهشة ،كيف لغزالة أن تتحدث؟ صمتت سارة للحظة ،ثم بدأت بالحديث.
"إنني قلقة جدا ً ل..ل..ألن أ..أمي "..ثم توقفت عن الحديث وبدأت الدموع تنهمر على
وجهها ،الحظت سارة أن يداها ترتجفان" .أمي قالت أنه يجب أن نرحل" .نظرت الغزالة
إ لى سارة بعيناها البنيتان الواسعتان ومشيت نحوها ،خافتا الطفلتان جداً ،لكن كان هنالك
شيء في هال جعل الطفلتان تثقا بها.
"أعلم أنك مستاءة يا سارة ،لكن لدي شيء أود تعليمك إياه ،سيجعلك تشعرين أفضل عندما
تشعرين بالتوتر ،اهدئي دقيقة واجلسي ،أو اذهبي إلى مكان تستطيعين البقاء ثابتة فيه .خذي
نفس عميق وكبير جدا ً وعدي إلى الخمسة ،ثم اخرجي النفس وأنت تعدين إلى الخمسة .هيا
بنا نجرب معاً".
هال وسارة أخذتا نفس عميق إلى الداخل ثم أخرجتاه ،شهيق ...زفير ...ثم مجددا ً ،نظرت
ليلى بإستغراب على سارة ،دموعها اختفت! وجهها عاد الى لونه الطبيعي! تبدو أنها أقل
استياءاً! لكن عندما نظرت بإتجاه هال مجددا ً لتشكرها على مساعدتها لهما كانت قد اختفت!
ليلى وسارة نادتا اسمها ،لكن لم يستطيعارؤية الغزالة بالجوار ،واستسلمتا بالبحث عنها.
"أنا آسفة ألن عليك أن ترحلي سارة ،لكنني سآتي لزيارتك!" قالت ليلى ،ابتسمت سارة
وحضنت صديقتها ،شعرت سارة أنها أفضل مما كانت ،لم تزل حزينة بعض الشيء لكنها
شعرت أنها أقل توترا ً وقلقا ً ،عرفت أن في المرة القادمة التي تشعر بها باإلستياء عليها أن
سن" .هيا بنا لنعد الى المنزل" قالت سارة ،غادرتا الطفلتان الغابة
تركز على تنفسها لتتح ّ
جاهزتان لتخبرا أهلهما عما حدث بيومهما المشوق.

••••••••••••••••••••••••••••••••

لنَ ِجب عن بعض األسئلة!
 .1ماسبب هدوء ساره هل أسلوب التنفس الذي استخدمته هال مع ساره سيساعدك في موقف حدث
معك ؟ تحدث عنه.
 .2هل كان موقفكم سيختلف عن موقف ليلى في القصة؟

نشاط ( :)1هل يمكنني أن أهدأ اآلن؟
مالحظة لألهل
هذا النشاط يعلم األطفال التنفس بعمق .هذه التقنية أداة تهدئة قوية ألن التنفس بعمق يرسل رسالة إلى الدماغ بأن عليه
اإلسترخاء ،الذي بدوره يرسل الرسالة إلى باقي أجزاء الجسد .عندما تعلمون أطفالكم كيفية ممارسة التمرين تأكدوا من عدم
وجود أي نوع من التشتيت ،تأكدوا أيضا ً أنهم قابلين على التركيز على تنفسهم فقط وال شيء آخر .هذا التمرين يتيح لهم
أيضا ً فرصة لإلبتعاد عن األجهزة االلكترونية والتركيز على مشاعرهم.

استراتيجيتان
1#

ر
اسييحوا واجلسوا جانب أحد أفراد األرسة.
أ.
ً
ً
ئ
تمتىل بالهواء .اخرجوا النفس من خالل أنفكم.
ب .خذوا نفسا عميقا من خالل أنفكم! دعوا بطونكم
ً
يدا واحدة عىل بطنكم.
ت .ضعوا
ث .عندما تأخذون الشهيق ،اشعروا بمعدتكم ترتفع.
الزفي ،اشعروا بمعدتكم تهبط!
ج .عندما تخرجون ر
أعيدوا التمرين ثالثة مرات أخرى

2#
ر
اسييحوا واجلسوا جانب أحد أفراد أرستكم.
أ.
ّ
ب .شدوا كل عضالت ايديكم وارجلكم يف آن واحد.
ت .ضعوا كل طاقتكم يف االبقاء عىل شد العضالت.
ثّ .
عدوا اىل الخمسة ثم ر
اسيخوا.
ر
أعيدوا الخطوات مرتان ر
باالسيخاء والهدوء.
حت تشعرون

نشاط ( )2تقدير األشياء الصغيرة

 اذهبوا إلى غرفتكم المفضلة في المنزل ،واسألوا أحد أفراد العائلة ،تعيين دقيقة واحدةعلى المؤقت.

 خالل هذه الدقيقة انظروا حولكم في الغرفة ،وحاولوا ايجاد أشياء لم تلحظوها من قبل. ابحثوا عن أشياء كبيرة أو صغيرة في كل زوايا الغرفة ،أو ربما لم تظنون مسبقا ً أن لهاأية أهمية.

 عند انتهاء الدقيقة أخبروا أهلكم عما ظننتم أنها أكثر أشياء مثيرة لإلهتمام ،اسألوهم عنأي شيء أثار فضولكم!

نشاط( : )3ما الذي يسبب لي القلق؟

قد تحتاجون لقلم لهذا التمرين!
بإمكانكم اإلجابة بالكتابة تحت السؤال أو الحديث ومشاركة إجابتكم مع أحد أفراد األسرة.
 -أذكروا شيئا ً يسبب لكم القلق.

 -أذكروا بعض االسباب التي حالت دون تحقيق ما تحدثتم عنه.

 -ماذا سيحدث اذا لم يكن هناك سبب لقلقكم ؟

 -كيف ستتعاملون مع األمر؟اذا كان هناك اسباب لقلقكم ؟

 -بعد اإلجابة عن هذه األسئلة ،كيف تغيرت مخاوفكم؟

احتفظوا بهذه الرسالة

الجزء الثالث:
مشاركة مشاعري وأفكاري

مقدمة األهل إلى الجزء الثالث
عند مواجهة أي تحدي ،من المهم معرفة أن المجتمع حولنا يود مساعدتنا ،فممارسة
أساليب التواصل الصحية مهارة مهمة لحل المشاكل والتعامل مع المصعاب العاطفية،
ذلك يساعد على اعادة تأكيد قيمتكم الذاتية ،وعلى معرفتكم بوجود أشخاص آخرين
مستعدين وراغبين في مساعدتكم .وتم ُّكنكم من مشاركة مشاعركم بوضوح.
في هذا الجزء ،سيتعلّم األطفال ويمارسون تقنيات التواصل التي تمكنّهم من الشعور
بالثقة عند التعبير عن مشاعرهم

.

قصة زينب
أنا يوسف!

مرحباً مجدد ًا! أنا
زينب! وهذا
صديقي

زينب ألطف طفلة في البلدة كلها ،في كل مرة كانت تلعب مع أصدقاءها ،كان الجميع
يستمتع جدا ً بوقته معها ،ألنها تعامل اآلخرين بلطف ،لكنها أحيانا تشعر أنه من الصعب
إيجاد وقت كاف لتعطي كل واحد ما يريد.
ففي يوم من األيام ،كان زينب وصديقها يوسف يلعبان العاب ممتعه في المنتزه .كان
كالهما مستمتعان جدا ً بوقته! بعد لعب عدة جوالت من لعبتهم المفضلة ،أراد يوسف تجربة
لعبة مختلفة.
فقال لزينب " دائما نلعب هذه اللعبة ،أظن علينا أن نتوقف عنها ونلعب لعبة اللمس بدالً
منها" ،ولكن زينب لم تحب هذه اللعبة ! فهي مجرد لمس الالعبين اآلخرين على كتفهم
(الركض وراء اآلخرين ولمسهم لإلمساك بهم ).

ففضّلت زينب لعبة ال غميضة عنها ،لكنها لم تعرف ما تقول لصديقها ،لذا وافقت وهي
عابسة.
يوسف كان متحمسا ً للغاية للعب ،لم ينتبه أن زينب عابسة ،لمسها على كتفها وصرخ
"أنه دورك!"
لم تكن زينب منتبهة ،تفاجأت أن اللعبة بدأت بهذه السرعة ،شعرت باإلستياء ألن
يوسف لم يحذرها كما يفعلون دائماً ،وخجلت من مصارحته بذلك ،لذا ركضت خلفه.
"سوف أمسك بك!" قالت زينب ليوسف.
أجابها".ال لن تستطيعي! أنت بطيئة للغاية!"
ركضت زينب بأقصى سرعة ممكنة ،لكن يوسف كان سريعا ً جداً ،ركض بعيدا ً أمامها
إلى أن تسلًق شجرة ،وهتف لزينب من أعلى الشجرة "أنت بطيئة جداً! أنت بطيئة جداً!"
ولكن سماعها لصديقها يسخر منها هكذا أحزن زينب جدا ً ،وكادت أن تبكي وصرخت
على يوسف "أنت لئي ٌم جداً!" فتفاجأ يوسف وشعر باألذى ،لتصرفها وقولهاعنه ذلك –
خاصة أن زينب ليست من األشخاص الذين يطلقون ألقابا ً على اآلخرين.
سألها يوسف"ع ّما تتحدثين؟"" .أنت كنت بطيئة للغاية ،لذا أنا ربحت ،هكذا هي اللعبة،
كان عليك أن تركضي أسرع ".هذا الكالم جعل زينب أكثر حزناً.
ف ّكرت بما سترد على صديقها ،ثم أدركت أنه – بما أن يوسف ال يعرف أنها غير
مستمتعة فهو يظن ان كل شيء على ما يرام ،و لتجعله يدرك كيف شعرت ،قررت أن
تخبره سبب شعورها بالحزن.
قالت زينب"هكذا هي اللعبة ،لكنني ال أحب هذه اللعبة ولم أرد لعبها ."،تفاجأ يوسف مجددا ً
وقال ":لماذا وافقت على لعبها اذاً؟" سألها.
قالت زينب"وافقت ألنك كنت متحمسا ً للغاية وأردتك أن تستمتع بوقتك ،لكنني ال أحب
اللعبة لذلك فهي غير ممتعة بالنسبة لي ،واغضبتني عندما قلت أنني بطيئة ،ولم يعجبني
ذلك ،فبعد سماعه لتفسيرها ،أدرك يوسف أن زينب حزينة حقاً ،وفهم سبب قولها أنه لئيم،
فنزل عن الشجرة وقال "أنا آسف على مغايظتك ،لم أكن أعلم أن ذلك يحزنك ،ولم أدرك
قبل اآلن أنك غير مستمتعة باللعبة ،شكرا ً ألنك أخبرتني بشعورك ،ال مانع لدي أن ال نلعب
هذه اللعبة! هيا أخبريني عن األلعاب التي تحبين لعبها!"
سن بعد اعتذار يوسف ،وسامحته فورا ً ،وقالت له " :أنا أحب لعبة
شعرت زينب بتح ّ
الغميضة".

فأجابها يوسف "وأنا أحب هذه اللعبة!" .وقرر أن يدع صديقته تبدأ أوالً .واستمتعوا جدا ً
باللعب حتى نسيا ما حصل باللعبة السابقة ،واستمتعوا باأللعاب التي يحبونها كالهما لبقيه
يومهما .

••••••••••••••••••••••••••••••••

اآلن ،هيا نجب عن بعض األسئلة!
 .1ماذا كان سيحصل لو أن زينب لم تشارك مشاعرها مع يوسف؟
 .2هل خفتم يوما ً من مشاركة مشاعركم؟ لماذا أو لم ال؟
 .3بعد قراءة هذه القصة ،هل سترغبون بمشاركة مشاعركم أكثر بالمستقبل؟

نشاط ( :)1لنرسم ما يجعلنا سعداء!

إستخدم قلما ً أو ألوانا لهذا النشاط!
أرسموا صورة شيء يجعلكم سعداء بالوقت الحالي ,من الممكن أن يكون مكان تريدون الذهاب
إليه ،او شيء تتمنون من أحد ما فعله ،أو أي شيء تحبونه!

نشاط ( :)2جمل تبدأ بـ "أنا"

لنمارس كيف نقول مشاعرنا بإستخدام "أنا"!

"أنا أشعر أنني سعيد"
"أنا أشعر باألذية"

في العبارات التي تبدأ ب "أنا" ،تبدأون بقول "أنا أشعر"

"أنا أشعر بالقلق"

ثم نقوم بإضافة ما نشعر.

بعد ذلك توضحون سبب شعوركم هذا .اذا كان السبب فعل

"أشعر بالسعادة عندما تشاركني"

عندما___"

أشعر باألذية عندما تقل لي هكذا"

شخص

ما

تقولون

"أنا

أشعر__

"أشعر بالقلق عندما تتسلق ذلك الجدار"
أخيراً ،نقول ما الذي يجعلنا نشعر هكذا.
بإمكاننا القول "أنا أشعر ____ عندما ______ ألن_____.

أشعر بالسعادة عندما تشاركني ألنني أحب اللعب سويا"
"أشعر باألذية عندما تقل لي هكذا ألن ذلك ليس لطيفا"
"أشعر بالقلق عندما تتسلق ذلك الجدار ألنك ممكن أن تقع"
اآلن دوركم لتجربوا ذلك! اكتبوا بعض العبارات التي تبدأ ب"أنا" ،بإمكانكم كتابة العدد الذي تريدونه من العبارات ،ممكن أن تكون
أشياء شعرتم بها بالسابق ،ما تشعرون به اآلن أو ما تظنون أن غيركم يشعر.

أنا أشعر_.....عندما .......ألن____.....

نشاط ( )3سالم يقول:

ستحتاجون إلى أحد أفراد العائلة أو إلى صديق من أجل هذه اللعبة.
يمكنكم اللعب مع شخص واحد أو أكثر!

 .1يختار العب أن يكون سالم والبقية العبين في هذه الجولة.
 .2الالعب الذي اختار تمثيل سالم سيقول"سالم يقول مثّل____" نقوم بتعبئة الفراغ بعاطفة أو شعور ،مثالً
"سالم يقول مثّل أنك حزين!" يمثل اللعبين الحزن.
 .3بعد ذلك ،سيسأل سالم "أذكر شيء يجعلك تشعر بالحزن" وسيتحدث الالعبين عن أشياء تجعلهم يشعرون
هكذا.
 .4العبوا ل  10-5جوالت أو للمدة التي ترغبونها .في كل جولة يقول سالم عاطفة أو شعور مختلف ،وحديث
الالعبين عما من الممكن أن يجعل الشخص يشعر ذلك.

تذكروا!
خذوا أدوارا ً في لعب دور سالم ليتاح فرصة لكل الالعبين أن يكونوا سالم وأن يكونوا العبين!

إحتفظوا بهذه الرسالة!

المزيد من المصادر!
المزيد من التمارين لألهل واألطفال:
Therapistaid.com
Positivepsychology.com
Palestinercs.org

األبحاث ومعلومات الخلفية:
Palestinercs.org Mentalhealth.gov

مؤسسات مفيدة:
• الهالل األحمر الفلسطيني.
• برنامج غزة للصحة النفسية.
• أطباء بال حدود
Mentalhealth.gov

يود مؤلفي هذا الكتيب توجيه الشكر لكل من جعله ممكناً .ال نستطيع تسمية الجميع ،لكن سنذكر بعض
األفراد الرائعين الذين من دونهم لم يكن من الممكن إنجاز هذا المشروع:
فتحي فليفل ،لما كوري ،سعيد شحادة
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
شيال جيمينيز موريخون ،وليد خان ،ايفيلين بي
مارينا الزيتك ،د.كاري بريستون ،د.محمد زومان.
المعهد الصيفي للبحوث حول التشريد القسري)(SIRFD
اودري هاجر ،سوسريثا كوبارابو ،ايدان كامينير

